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Bu ay konuğumuzu Taşova ya  tatile gelen misafirlerimizden seçtik. İlçemiz eski

esnaflarından  ( 13 yıldır Almanya da ikamet eden ) ABDULLAH
KOYUNCU.                                                                                                                   

 
 
- Abdullah bey biz sizi tanıyoruz ama , ziyaretcilermizden ve üyelerimizden sizi
tanımayanlar olabilir kendinizi tanıtır mısınız ?

- 1965 ' de Taşova da doğmuşum. İlk, orta ve lise eğitimimi Taşova da tamamladıktan sonra 
1986-1990 yılları arasında , Çağpar caddesinde kendime ait olan Çağdaş Kuyumcuyu
işlettim. 90' dan sonra Almanya ya gittim ve hala oradayım.

- Taşova hala göç vermeye devam ediyor. Sizin gitme sebebiniz ve Taşova nın verdiği
göç neye bağlı sizce ?

- 90 lı yıllarda bekardım. Hanımımın Almanya da yaşıyor olması ve Taşova nın
ekonomisinin parlak olmaması beni böyle bir karar vermeye itti. Taşova nın meselesine
gelince, bu sadece Taşova ya has bir sorun değil . Türkiye nin sanayileşmemiş (kırsal )
bölümlerinin ortak sorunu. Benim burada altını çizerek belirtmek istediğim konu;  1950 li
yıllarda Erbaa da bir felaket olduğunda  Taşova nın Erbaayı onarma gücü var idi. Ama
şimdi bakıyoruz ki Erbaa nüfus açısından da, ekonomik açıdan da Taşova dan bir hayli
ileride. Bence halkımıza , özellikle esnafımıza büyük görevler düşüyor.

- 13 yıldır Almanya da yaşıyorsunuz. Öyle bir an gelipde ''şimdi Taşovada olsaydım''
,dediğiniz oluyor mu? Taşova özlemi çekiyor ve ileriye doğru kesin dönüş yapmayı
düşünüyor musunuz ?

- Özlem duymamak mümkün değil. Tabi ki özlem duyuyoruz. Fakat bu  şartlarda dönmeyi
pek düşünmüyorum. Hafta sonları olduğunda mesela aklıma geliyor ; Borobay gölünde bir
piknik veya Taşova nın güzel mesire yerlerinden birinde. Düğünleri ve cenazeleri
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duyuyorum fakat sadece onların mutluluklarına ve yaslarına telefonla ortak olabiliyorum.
Öyle anlamda gönül buralarda olmayı arzuluyor.

- Biraz Almanya yı öğrenelim sizden. Ekonomisiyle, kültürüyle ve orada yaşayan
Türkler, hemşerilerimiz Taşovalılar , orada yaşam nasıl devam ediyor ?

- Ekonomisi eskiye göre iyi olmamakla beraber , buradan daha iyi.  Euro ya  geçildikten
sonra Almanyada yaşayan bütün insanlar olumsuz etkilendi. Kültür yapısı bizden çok farklı
ama onlar kendi kültürlerine bizden daha fazla sahip çıkıyorlar.

- Taşovamızda önceki yıllardan beri gözlemlediğimiz, yazın Almanyada ki yaşayan
vatandaşlarımız geldiğinde , arsalar, daireler alınıp satılırdı. Şimdi bu çok asgariye
indi. Bunda yeni neslin etkisi mi var acaba ?

- Yeni neslin etkisi var. Sebep olarak ; artık Türkiyeye kesin dönüş imkanlarının olmaması,
yatırımını orada yapması ve babalarının burada mülk alırken haksızlığa uğramış olmaları.

- Peki ala bu Taşova lehine tersine çevrilemez mi ? Bu yatırımların Taşovaya
gelebilmesi için Taşovalılar olarak neler yapmamız gerekir ?

- Tabi ki çevrilebilir. Taşovamızı yöneten yöneticilerimizin  o güveni vermesi gerekir. Ben
yetkili bir yönetici olsam , bu konuda atacağım ilk adım, yurt dışında çalışan
vatandaşlarımızın hukuk işlerini takip edebilmesi için , hukuk bürosu kurmak olurdu.

- Son olarak sitemiz tasova.net hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz ?

- Bizim için gerçek den güzel bir hizmet. Çünkü ,biz Taşova ile ilgili uçan kuş dan haber
bekliyoruz. sizin siteniz sayesinde Taşova dan haberdar oluyoruz.

- Abdullah bey söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ederim.

- Ben teşekkür ederim.         

 
 
 
 
 

 
 

Bu haberin geldigi yer: Tasova.net
 http://www.tasova.net

  
Bu haber icin adres:

 http://www.tasova.net/modules.php?name=News&file;=article&sid;=1600
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